ORGANIEK REGLEMENT VAN DE PROVINCIALE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

Besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen dd 22 december 2014.
Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt bedoeld met “Minaraad”: de Provinciale
Adviesraad voor Milieu, Natuur en Klimaat die werd opgericht in 1998.

HOOFDSTUK 1: Bevoegdheid
Art. 2:
Milieu, natuur en klimaat zijn overkoepelende thema’s binnen het provinciale beleid.
De Minaraad adviseert de provincie op een niet–bindende wijze bij de algemene krachtlijnen
van dit beleid en bij de uitvoering van haar milieu-, natuur- en klimaatbeleid in het bijzonder.
De Minaraad stimuleert het maatschappelijk debat, fungeert als toetssteen voor het
maatschappelijk draagvlak voor het milieueffect van het West-Vlaams provinciaal beleid en
coördineert de vragen vanuit het middenveld.

Concreet betekent dit dat de Minaraad door het provinciebestuur minstens om advies
gevraagd wordt over:
1. De meerjarenplanning van deze beleidsdomeinen die effect hebben op het milieu,
natuur en klimaat en de jaarprogramma’s binnen deze meerjarenplanning;
2. De provinciale subsidiereglementen die betrekking hebben op milieu, natuur en
klimaat;
3. Het milieu- , natuur- en klimaatbeleid en bijhorend de aanverwante gebiedsgerichte
werking (incl. plattelandsbeleid);
4. Het budget i.k.v. milieu- , natuur- en klimaatbeleid;
Art. 3 De Minaraad kan ook advies uitbrengen op eigen initiatief over het milieu, natuuren klimaatbeleid van de provinciale overheid, alsook over alle beleidsdossiers waarvan zij
aantoont dat er milieu-, natuur- of klimaatbelangen in het geding zijn.
Art. 4 De Minaraad wordt niet betrokken bij beslissingen over individuele dossiers in het
kader van provinciale subsidiereglementen, noch bij beslissingen over individuele
milieuvergunningsaanvragen.
HOOFDSTUK II Samenstelling
Art. 5 De Minaraad bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Alle
leden zijn woonachtig in de provincie West-Vlaanderen of vertegenwoordigen een
instantie waarvan de zetel gevestigd is in de provincie. De stemgerechtigde leden mogen
noch statutair, noch contractueel behoren tot het provinciepersoneel/provinciale
mandatarissen. Ten hoogste 2/3 van de leden zijn van hetzelfde geslacht.
Art. 6 De Deputatie organiseert de oproep aan verenigingen of instanties om leden voor
te stellen voor de Minaraad, beslist over de aanvaarding van de leden en regelt de
modaliteiten van aanvaarding. Bij de oproep naar verenigingen of instanties vermeldt de
Deputatie dat ze streeft naar een Minaraad met ten hoogste 2/3 van de leden van
hetzelfde geslacht.
Art. 7 Er zijn 10 stemgerechtigde leden. :
1° 5 leden voor de maatschappelijke sectoren, als volgt verdeeld: 2 leden namens de
werknemersorganisaties, 2 leden namens de werkgevers, 1 vertegenwoordiger namens
de sector landbouw.
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2° 5 leden namens de milieu- en natuurbewegingen, voor te dragen door de WestVlaamse Milieu Federatie (WMF), waarvan één voor de regio Kust, één voor de regio
Brugge-Oostende (excl. Kust) ,één voor de Westhoek (excl. Kust), één voor de regio
Roeselare-Tielt en één voor het arrondissement Kortrijk.
3° Voor elk stemgerechtigd lid wordt een plaatsvervanger aangeduid die dezelfde sector
vertegenwoordigt en het stemrecht overneemt ingeval het effectief lid verhinderd is.
Art. 8 De niet-stemgerechtigde leden zijn:
- 3 vertegenwoordigers voor de lokale besturen: in onderling overleg aan te duiden door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wvi en Leiedal.
Voor de vertegenwoordigers voor de lokale besturen wordt een plaatsvervanger
aangeduid die dezelfde sector vertegenwoordigt ingeval het effectief lid verhinderd is.
- 1 vertegenwoordiger uit de provinciale diensten bevoegd voor milieu, natuur en
klimaat, aangeduid door de Deputatie, die als contactpersoon optreedt tussen de
Minaraad en het provinciebestuur en desgevallend ook als secretaris ingeval zich geen
kandidaat zou aanmelden uit de Minaraad zelf.
- 1 vertegenwoordiger namens het kabinet van de gedeputeerde voor leefmilieu;
Art. 9 Waarnemers
Op eigen initiatief, op vraag van de Minaraad of van de Deputatie kunnen volgende
personen ook aan de vergaderingen deelnemen als waarnemer of om toelichting te
verschaffen:
- bevoegde gedeputeerde(n) of hun kabinetsmedewerker(s).
- ambtenaren uit de provinciale diensten waarvan de werkzaamheden verband houden
met de agendapunten. In dit laatste geval gaat het dus niet om vaste
vertegenwoordigers.
- externe deskundigen om toelichting te verschaffen
Art. 10 Naar aanleiding van welbepaalde agendapunten van de vergadering kunnen
externe deskundigen of betrokken sectoren gehoord worden. Over de uitnodiging van
deze personen wordt beslist op de voorafgaande Minaraadsvergadering. Na deze
vergadering, en zolang de uitnodigingen nog niet werden verstuurd, kunnen op verzoek
van 1 of meer leden van de Minaraad, nog externe deskundigen worden uitgenodigd. Het
dagelijks bestuur beslist hierover.
Art. 11 De secretaris wordt, bij geheime stemming, met meerderheid van stemmen
verkozen door, maar niet noodzakelijk uit, de stemgerechtigde leden. De secretaris staat
in voor de verslaggeving van de vergaderingen van de Minaraad.
Art. 12 De voorzitter wordt, bij geheime stemming, met meerderheid van stemmen
verkozen door en uit de stemgerechtigde leden voor een periode van 1 jaar. Het ene
jaar wordt het voorzitterschap waargenomen door een vertegenwoordiger verkozen uit
de maatschappelijke sectoren, het daaropvolgende jaar door een vertegenwoordiger uit
de milieu- en natuurbewegingen.
Art. 13 Ook de ondervoorzitter wordt op dezelfde wijze verkozen door en uit de
stemgerechtigde leden, eveneens voor een periode van 1 jaar. Het jaar dat het
voorzitterschap wordt waargenomen door een vertegenwoordiger uit de maatschappelijke
sectoren, wordt de ondervoorzitter verkozen uit de milieu- en natuurbewegingen, en vice
versa.
Art. 14 De leden van de Minaraad blijven in functie voor de periode van de legislatuur.
Tijdens de overgangsperiode, en in afwachting van de installatie van de
hersamengestelde raad, blijven de leden hun mandaat verder waarnemen. De personen
die in de Minaraad zetelen kunnen ten allen tijde ontslag nemen. Hun mandaat wordt
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voor de resterende termijn overgedragen aan hun plaatsvervanger, tenzij een opvolger
wordt aangeduid. Ingeval van overlijden geldt dezelfde regeling.
HOOFDSTUK III Werking
Art. 15 De Minaraad vergadert minimaal vier maal per jaar. Indien 1/3 van de leden
daar schriftelijk om verzoekt kan een bijkomende vergadering van de Minaraad worden
gehouden. De bijeenroeping gebeurt dan binnen de maand na indiening van dit
schriftelijk verzoek.
Art. 16 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter. Indien ook deze laatste afwezig is, wordt het voorzitterschap
waargenomen door het oudste stemgerechtigde lid.
Art. 17 De vergaderingen van de Minaraad worden voorbereid door een dagelijks
bestuur. Dit dagelijks bestuur is samengesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter of
hun plaatsvervanger, de secretaris, de Gedeputeerde of zijn kabinetsmedewerker en de
provinciale ambtenaar die als contactpersoon van de Minaraad fungeert. Deze vaste
leden kunnen worden aangevuld met betrokken ambtenaren i.f.v. de agendapunten.
Art. 18 De Minaraad kan slechts geldig vergaderen indien tenminste de helft van het
aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Daartoe is het noodzakelijk dat effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn op een
vergadering hun plaatsvervanger afvaardigen. Wanneer geen van beide aanwezig kan
zijn wordt de secretaris van de Minaraad daarvan op de hoogte gebracht. Zijn er
desondanks onvoldoende leden aanwezig, dan wordt binnen de maand een tweede
vergadering met dezelfde agenda georganiseerd.
Bij 3 opeenvolgende, onaangekondigde afwezigheden van zowel effectief als
plaatsvervangend lid wordt de vereniging/instantie die zij vertegenwoordigen
gecontacteerd met de vraag om een nieuwe afvaardiging voor te stellen.
Blijft een lid een jaar lang afwezig zonder plaatsvervanging, dan vervalt zijn mandaat en
wordt zijn/haar zetel terug open verklaard, ongeacht of hij/zij heeft verwittigd of niet.
Art. 19 De Minaraad neemt haar beslissingen bij voorkeur met eenparigheid van
stemmen. Indien er evenwel geen eenparigheid van stemmen is, zal de beslissing
genomen worden met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet inbegrepen). Bij staking van stemmen geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.
De adviezen worden in de Minaraad zelf aangenomen. Deze adviezen worden binnen de
maand, al of niet samen met het verslag, rondgemaild naar de leden. Elk lid kan alsnog
opmerkingen of amendementen formuleren. Deze wijzigen het advies echter niet meer
maar zullen als minderheidsstandpunt aan het advies worden toegevoegd en als
dusdanig in het verslag worden opgenomen.
Art. 20 Van elke vergadering van de Minaraad wordt een verslag opgemaakt. In de
verslagen van de Minaraad worden de adviezen en besluiten weergegeven, met inbegrip
van eventuele minderheidsstandpunten en opmerkingen van de niet-stemgerechtigde
leden die de lokale besturen vertegenwoordigen. Het verslag wordt pas naar de leden
verstuurd nadat de leden van het dagelijks bestuur het verslag hebben gelezen en
goedgekeurd.
Art. 21 Binnen de Minaraad kunnen tijdelijke werkgroepen worden gevormd om rond
welbepaalde thema’s adviezen en actieplannen voor te bereiden. Deze werkgroepen
kunnen opgestart worden op vraag van de deputatie of op voorstel van de Minaraad. Een
tijdelijke werkgroep kan uitgebreid worden met deskundigen die geen lid zijn van de
Minaraad. De besluiten moeten echter steeds in de vergadering van de Minaraad zelf
worden bekrachtigd.
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Art. 22 De Minaraad beschikt steeds over een adviestermijn van een maand na de
adviesvraag van de Provincie, tenzij in gevallen van gemotiveerde hoogdringendheid.
Art. 23 Om haar rol van stimulator van het maatschappelijk debat in te vullen, kan de
Minaraad beslissen om bepaalde informatieve vergaderingen toegankelijk te maken voor
een ruimer publiek en daarvoor algemene of gerichte oproepen laten verspreiden.
Art. 24 Indien de provinciale Minaraad zelf bijkomende, praktische modaliteiten i.v.m.
wijze van uitnodigen, wijze van stemming, wijze van verslaggeving, bekendmaking van
de besluiten, werking van het dagelijks bestuur, e.d.m. vaststelt, worden deze ter
kennisgeving voorgelegd aan de Deputatie. Deze modaliteiten mogen niet in strijd zijn
met dit organiek reglement.
Art. 25 Als aanvulling op dit organiek reglement wordt een afsprakennota opgemaakt die
de omgangsrelaties tussen de Minaraad en de Deputatie regelt.
Art. 26 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015 en vervangt het organiek
reglement van de provinciale Minaraad dd. 27 maart 2003.
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